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PROPOSTES PER A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA  
D’OBRES EN L’ACTUAL CONTEXT D’INESTABILITAT EXCEPCIONAL  

 
L’actual context d’excepcional i extraordinària inestabilitat dels mercats de l’energia i les matèries 
primeres comporta una gran volatilitat en els preus que fa especialment difícil la licitació i posterior 
execució de les obres públiques: 
  

- En el moment inicial, la dificultat per l’òrgan de contractació radica en fixar un pressupost de 
licitació adequat als preus de mercat, especialment quan els projectes s’han redactat amb una 
antelació de mesos o anys. La manca d’adequació del preu pot comportar que la licitació 
fracassi per manca d’ofertes o per la renúncia dels licitadors a l’adjudicació, amb el consegüent 
perjudici per l’Administració, per a les empreses i, en especial, per a la ciutadania que és la 
destinatària última de l’obra o l’equipament. 

  
- En el moment d’execució de les obres aquesta situació pot comportar que el preu inicial 
d’adjudicació quedi totalment desfasat, trencant l’equilibri del contracte i posant en qüestió la 
conclusió de les obres, amb el conseqüent perjudici per a Administració, empresa i ciutadania. 
 

Per això, en l’actual conjuntura, i només mentre aquesta es mantingui, des de la Cambra de 
Contractistes proposem: 

 
1.- Realitzar, en la fase de preparació de l’expedient de licitació, una actualització del preu del 
projecte mitjançant l’aplicació del mecanisme, ja existent, de la revisió de preus. En essència 
la proposta consisteix en aplicar la fórmula oficial de revisió de preus que correspongui en 
funció de la naturalesa de les obres, al pressupost de licitació, prenent de referència com a 
índex sub zero el de la data d’elaboració del projecte.  
 
Aquest mecanisme permet, al menys en part, corregir de forma àgil i ràpida, aquesta volatilitat 
dels preus, de manera que l’Administració pot donar compliment al mandat d’adequar el preu 
de la licitació als preus del mercat mitjançant un mecanisme senzill, conegut per tots els 
agents, objectiu i basat en la utilització d’unes fórmules oficials, aprovades pel Decret 
1359/2011, i d’uns índexs oficials de preus dels materials que aprova periòdicament el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
 
2.- Establir amb caràcter general que tota obra que surti a licitació inclogui al seu plec de 
clàusules administratives un mecanisme extraordinari de revisió de preus que s’apliqui des del 
moment d’inici de les obres fins a llur conclusió, sense cap restricció ni de temps ni de volum 
d’obra executada. Es a dir, aplicar la revisió de preus des de l’inici de les obres, sense aplicar 
les actuals restriccions existents a la llei, el transcurs de dos anys i l’execució del 20 % de l’obra. 
 
D’aquesta manera es pot corregir l’impacte que aquesta extrema volatilitat dels preus de les 
matèries primeres i l’energia té a l’execució de l’obra, ajustant el preu de l’obra a la realitat  
dels mercats, tot garantint la seva continuïtat.  
 

Evidentment l’adopció d’aquestes mesures requereix d’una disposició legal específica que, atenent a 
les circumstàncies d’especial necessitat i urgència, doni cobertura legal a l’aplicació d’aquest règim 
excepcional per al conjunt de les administracions públiques. 

 

Barcelona a 23.5.2022  


